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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
V: Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, * mert vétkeztem ellened!

2009. február 22.
Sztl.: 2 Kor 1, 18-22

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 2, 1-12)
Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti
téren sem fértek el ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a
közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva
hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.”
Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt,
mint egyedül az Isten?”
Jézus a lelke mélyén jól tudta, hogy magukban ilyeneket gondolnak. Így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi
könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok hát meg,
hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az
ágyadat, és menj haza!”
Az felkelt, fölvette a hordágyat, és mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták:
„Nem láttunk még ilyet soha!”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Mit szóltam volna, ha gyógyulást keresve a bénaságomból, azt hallottam volna „Bűneid bocsánatot nyertek.” Azt kapom-e Istentől
amit kérek tőle?
Megélem-e, hogy a bűn bénító valóság?
„Amit Isten nem vett föl, azt nem váltotta meg!” (Szent Atanáz) Rádöbbentem-e, hogy bűneimre csak akkor remélhetek bocsánatot
Istentől Krisztusban, ha az Isten Szentháromság?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Ter 9, 8-15; 1 Pét 3, 18-22; Mk 1, 12-15)
(beküldhető: szerda délig)
HIRDETÉSEK

MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek.
Szerda
Péntek

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
18.30-18.50 Népzsolozsma

+ Ma (február 22-én vasárnap) országos gyűjtést tartunk a
Katolikus iskolák javára.
+ Jegyes kurzus indul február 23-án, az alkalmak hétfőnként
20.00 órakor kezdődnek.
+ Ma (február 22-én vasárnap) 16.00 órakor Hit és Fény
közösségi találkozó lesz a plébánia nagytermében.
+ Február 24-én, kedden, 17.00 órakor imaórát tartanak a Szent
Anna (kerek) templomban, melynek témája: családunk.
+ Népzsolozsmát énekelnek templomunkban a Ferences
Gimnázium növendékei péntekenként 18.30-kor.
+ Február 28-án szombaton 19.00 órától taizé-i imaóra lesz a
Szent Anna templomban.
+ Március 1-én 10.00 órai ünnepi Szentmisében lesz
templomunkban a betegek szentségének kiszolgáltatása. Előtte
február 28-án szombaton délelőtt 10.00 órától gyóntatás.
+ A héten
Kereszteltük: Fehér Zoltán Jánost és Solczi Dániel
Róbertet.
Temettük: Thier Józsefet, Nagy Zoltánnét és Tóth Istvánt.
Mária Rádió FM 97,4

HETI MISESZÁNDÉKOK
22. (v)
23. (h)
24. (k)
25. (sz)
26. (cs)
27. (p)
1. (v)

10.00
11.30
19.00
19.00
17.30
19.00
17.30
19.00
19.00
10.00

† Szülők
† Imre és † Szülei
† Lajos
† Ferenc
† István
† Katalin
† Rozália
† Családtagokért
† Édesanya, Nagymama és Dédmama
Pro Populo

Meghívó
Február 28-án szombaton 19 órától taizé-i imaórát tartunk a
Szent Anna templomban. Az imaórát követően beszélgetés,
társasjáték lesz a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
Meghívó
Február 24-én kedden 18.00 órakor a pilismaróti Zsoldos Gábor
Közösségi Házban lesz Jókai Anna Kossuth–díjas írónő irodalmi
estje, amelyre mindenki szeretettel várnak:
Pilismarót Egyházközségei és a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár
Körlevélben kaptuk…
Budapesti közösségekben született (szép, jó, igaz...) elhatározás,
hogy február 13-tól (péntek) kezdve indítsunk el egy ima- és
böjtláncot papjainkért, MINDEN PÉNTEKEN (ha lehetséges
egészen Húsvétig!)
Kérünk Titeket, Testvérek csatlakozzatok és hirdessétek
közösségetekben, plébániátokon, baráti, rokoni körötökben,
hogy a paptestvérek megújult lelki és testi erővel tudják Istent és
bennünket tovább szolgálni az Úr nagyobb dicsőségére!
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Belvárosi Harangszó

Szükségünk van egymásra!
Harmadszor is visszatérek az Országos Lelkipásztori
Konferencia
kiemelt
témájához
a
jézusi
közösség
szükségességéhez. Eddigi közösködésünk után úgy hiszem
megegyezhetünk már abban, hogy Teremtőnk nem magányos
életmódra, nem magunknak, hanem egymást kiegészítő, segítő
társas lénynek teremtett bennünket. Ember voltunknak hatékony,
optimális életteret, kohéziót biztosít a jézusi közösség, ezért
nélkülözhetetlen, ha teljes életet akarunk élni.
Embertestvéreim látják a világban lévő nagy ínséget, de sokan
úgy gondolják nem tudnak mit felkínálni, nincsenek különleges
képességeik és így élik zárt életüket. Higgyük el, hogy úgy is
lehetünk testvéreink segítője, számukra áldás forrása, ahogy
vagyunk, nem kell hozzá rendkívüli tehetség. Higgyünk annak
valóságában, hogy Istenünk bennünket az áldás forrásává tett,
csak ki kell találni az utat, amelyen mások számára áldássá
válhatunk. Ha hitelesen élünk és van érzékünk az embertársaink
iránt, akiknek reánk van szükségük, akkor életünk máris áldássá
válik. Ez a nyitott szerető igyekezet, már nem a mi erőnkből fog
áldást gyümölcsözni, hanem – szinte észrevétlenül – a szeretet
hullámhosszán becsatolódik Istenünk segítő kegyelme. A Te
kezed, lábad, ajkad, szíved lesz az Isten jó eszköze, már Ő
cselekszik általad, és Te boldog leszel, mert Jézus akaratába jól
bele tudtál simulni, az Ő szeretetével tudtál testvéreiden segíteni,
őt felemelni, vigasztalni, fájdalmat enyhíteni, meghallgatni,
szárnyakat adni – tehát áldássá válni. A közismert mondást
hordozzuk szívünkben: „Csak az marad meg számodra, amit
másoknak átadsz.” Valóban, hiszen sírunkba semmit sem
vihetünk magunkkal, de a jó szó, a szerető segítség, de akár egy
bíztató mosoly is, amely bátorítást adott testvérünknek az
újrakezdéshez – mindez beépül embertársunk életébe, misztikus
módon az Isten Országába és megmarad az örökkévalóságnak,
de a földi életet is szebbé és jobbá teszed. Ezentúl a jótetted lesz
Életed Mérlegén a súly, amelyik értelmet adott földre
születésednek. Megpróbáltatásaidban nem leszel riadtan
kapkodó, mert áldása voltál másoknak, Isten békéjét hordoztad,
nem éltél hiába.
A közösség praktikus oldalával kapcsolatban még negyedszer is
szeretnélek meghívni együttgondolkodásra. Köszönöm.
Testvéri szeretettel:
Sági József .
e.k. világi elnök
Felvételi lehetőség
Az Esztegomi Hittudományi Főiskola levelező tagozata felvételt
hirdet katekéta – lelkipásztori munkatárs alapszakon.
Levelező képzést elsősorban azoknak javasoljuk, akik
párhuzamos képzésben tanulnak, vagy munka mellett, illetve
külföldről érkeznek.
Szükséges dokumentumok: kitöltött intézményi jelentkezési lap,
keresztlevél, plébános vagy lelki vezető írásos ajánlása, továbbá
– ha már van – az érettségi bizonyítvány, nyelvvizsgabizonyítvány és esetleges felsőfokú végzettséget igazoló okmány
másolata. Az intézményi jelentkezési lap letölthető a Főiskola
honlapjáról: http://www.eszhf.hu/jelelntkezesi_lap.doc
A felvételt kérő május 31-ig juttassa el ezeket az okmányokat a
Főiskola címére.
Támogassuk a katolikus sajtót!
Szeretnénk a kedves Testvérek figyelmébe ajánlani a magyar
katolikus sajtó termékeit. Készítettünk egy listát azokról, a
hetilapokról, folyóiratokról és időszaki kiadványokról, amelyek
olvasását szívesen ajánljuk.
A listát, amely egyben megrendelői ív is kitettük hátra az
újságok mellé. Kérjük vigyék haza, és gondolják át, mely
újságokat szeretnék olvasni.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Első péntekes betegellátás
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” (Jak)
Azon testvéreket, akik tartós betegségük miatt több hónapon át,
vagy emberi számítás szerint soha többé nem tudnak templomba
jönni, minden hónap első péntekén szívesen meglátogatjuk.
Ezen alkalmakkor elvégezhetik gyónásukat és szentáldozáshoz
járulhatnak. Kérjük a hozzátartozók azzal is gondoskodjanak
betegeikről, hogy ezt a szolgálatot kérik számukra. Megjegyzés:
e szolgálat szempontjából fontosak a plébániahatárok: minden
beteg esetében a területileg illetékes plébániát kell megkeresni.
Tájékoztatást mindenkinek készséggel adunk.
Jegyes kurzus
Jegyes kurzus indul a Belvárosi Plébánián február 23-án, hétfőn
20.00 órakor. Kérjük, jelentkezzenek azok a párok, akik ebben
az évben kívánnak házasságot kötni. Szeretettel hívjuk azokat a
párokat is, akik még nem döntöttek házasságuk pontos idejéről,
mert a kurzus talán segíthet a megalapozott döntésükhöz.
Azoknak, akik nem a mi templomunkban kívánnak házasságot
kötni a kurzus elvégzéséről igazolást adunk.
A témakörök a következők:
- Férfi és Nő szerepek a családban.
- Önismeret, és emberi játszmák
- Szürke hétköznapok és konfliktusok
- Gyermekvállalás és szexualitás
A házaspárok által tartott kurzushoz kapcsolódóan 3-4 alkalmas
szentségi felkészítést tart a plébános atya.
Kérjük a kedves testvéreket, vigyék el környezetükbe ennek a
jegyes kurzusnak hírét azok számára, akiknél megítélésük szerint
aktuális lenne a szentségi házasság. Jelentkezni a plébánián
lehet.
Kedves Testvérek, valóban várjuk a cikkeiket.
Szeretettel várjuk cikkeiket a Belvárosi Harangszóba. Heti
lapzárta szerda este van. Kérjük, számoljanak be a közösségeiket
érintő eseményekről, a plébánia egészét érintő tudnivalókról,
érdekes kulturális programokról; érezzék, hogy ez az újság
közös vállalkozás.

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra
+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRTEDÉSEKet
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk.
+ Ma (február 22-én vasárnap) országos gyűjtést tartunk a
Katolikus iskolák javára.
HETI MISESZÁNDÉKOK
22. (v)
25. (sze)
27. (p)
28. (szo)
1. (v)

18.30
––
18.00
––
18.00
––
18.00 † Varga Lajos atya
18.30 † Ilona és † Szülők
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